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Ekokarogs pie Salacgrīvas vidusskolas
26. septembrī pie Salacgrīvas vidusskolas pulcējās skolēni un skolotāji, lai
paceltu ekoskolas karogu. Šo svinīgo brīdi pasākuma dalībnieki iesāka ar ekoskolas sasveicināšanos.
Latvijā ir 240 ekoskolu, bet 67 pasaules valstīs to ir 51 tūkstotis. Ekokarogu
skolām piešķir ekoskolu žūrija, pamatojoties uz skolu aktivitātēm un pēc to
apciemojuma. Ir jāveic pamatīgs darbs,
jāorganizē dažādas ar vidi saistītas aktivitātes. Ekoskolas nosaukumu Salacgrīvas
vidusskolai piešķīra 2017./2018. mācību
gadā, jo tā jau pirmajā gadā sekmīgi iesaistījās ekoskolu programmā. Izvērtētāja secinājums: – Lai gan skola pretendē
uz sertifikātu, domāju, ka tā ir atbilstošs
kandidāts zaļajam karogam. Program
ma skolā tiek mērķtiecīgi īstenota, visos
posmos iesaistīti skolēni, skola atvērta
sadarbības partneriem, kā arī iesaista
sabiedrību un uzrunā medijus. Uz Zaļo
karogu skola varēja pretendēt tikai otrajā
darbības gadā.
Šis ir otrais gads, kad Salacgrīvas vidusskola iesaistījusies ekoskolu programmā, un kā apliecinājums labam darbam
skolai ir piešķirts ekoskolas nosaukums.
Paldies aktīvākajiem skolēniem un
skolotājiem sacīja Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone. Pasniedzot
pateicības, viņa paspēja papriecāties, ka
pašiem un ekoskolai par godu todien tik
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skaisti
spīdēja
saule. Pirmo paldies par to, ka šeit
plīvo šis skaistais
karogs, direktore
veltīja saimniecības daļas vadītājai
Tatjanai Kondratjukai. Par tehnisko
atbalstu
paldies
pienācās Ojāram
Kļaviņam. Paldies
tika arī medicīnā
visizglītotākajam
cilvēkam
skolā
Lainei Viļļai, vecāku
pārstāvēm
Līgai Ginterei un
Gunai Grotei-Majorei, arī Salacgrīvas novada domei
par atbalstu un jo
īpaši – projektu Direktore Sanita Šlekone ir lepna – ekoskolas karogs tagad plīvos arī pie Salacgrīvas vidusskolas
vadītājai Sarmai
Kacarai, tāpat 9. klases skolniecei Diānai Cirša, kura teica: – Es gribu izmantot sauli un spēku palīdzēt augt saviem maz
Zmičerevskai. Vēl viens paldies pienācās brīdi, kad Lolita ir šeit pie mums, jo viņa bērniem.
skolotājai Līgai Tauriņai, kura veiksmī- tā aktīvi vairs nestrādā. Skolas kolektīva
Pēc pateicības vārdiem jau bija klāt
gi turpina skolotājas Lolitas Valaņinas vārdā sakām paldies par kopā nostrādā īstais brīdis ekoskolas karoga pacelšanai.
aizsākto ekoskolu programmā. Bet vis- tajiem drosmīgajiem, radošajiem un ideju Egīls Kļuss uznesa to uz jumta, kur tas ielielākā pateicība par ieguldīto darbu no bagātajiem gadiem. Lai tev sirdsmiers un ņēma goda vietu starp Eiropas Savienības
skolas vadības, kolēģu un skolēnu puses gandarījums par to, ko esi skolā darījusi! un Latvijas karogiem. Lai izdodas ekobija veltīta pašai L. Valaņinai. Pateicības Tu esi atstājusi dziļas pēdas skolas vēs skolu programmā uzsāktie darbi!
vārdus viņai netaupīja arī skolotāja Inta turē. Lai izdodas atpūsties, baudīt jūru,
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas
vidusskolai
33. vieta
labāko
skolu topā
Pirms jaunā mācību gada tika publicēts 100 labāko skolu tops Latvijā.
To veidojot, izdevums Neatkarīgā Rīta
Avīze ņem vērā centralizēto eksāmenu
rezultātus 12. klasēm, šogad – attiecīgi
iegūtos vērtējumus 2017./2018. mācību
gada valsts pārbaudījumos. Tika izvērtētas tikai tās izglītības iestādes, kur notika vismaz pieci dažādi eksāmeni un to
kārtotāju skaits bija vismaz 10 audzēkņu
(vienā eksāmenā).
Atsevišķi tika izvērtēta katra mācību
iestāde un tās audzēkņu iegūtais vidējais
vērtējums (centralizētajos eksāmenos
izglītojamo mācību sasniegumi tiek izteikti procentos – no 0 līdz 100%) katrā
valsts pārbaudījumā 12. klasēm.
Izvērtējot eksāmenu rezultātus, Salacgrīvas vidusskola ieguvusi godpilno
33. vietu Latvijā, apsteidzot vairākas
ģimnāzijas (piemēram, Valmieras Valsts,
Rīgas Valsts vācu, Bauskas Valsts, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts, Madonas
Valsts, Rīgas Klasisko, Valmieras Pār
gaujas, Rīgas Angļu ģimnāziju, Rīgas
Kultūru vidusskolu un vairākas citas mācību iestādes).
Paldies par skolēnu, pedagogu un vecāku kopīgo sadarbību!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore
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Izbūvēta operatīvā transporta nobrauktuve

4. septembrī Salacgrīvas novada domes
pārstāvji – priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Andris Zunde un
izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš – pieņēma SIA Dak
stiņa jumti veiktos operatīvā transporta
nobrauktuves izbūves būvdarbus stāvlaukumā pie jūras, pretī kafejnīcai Karle.
Nobrauktuve līdz jūrai izbūvēta, lai
nodrošinātu operatīvā transporta piekļuvi
jūrai ar glābšanas aprīkojumu un laikus
varētu uzsākt glābšanas darbus katastrofu
gadījumos.
Apskatot izbūvēto nobrauktuvi, pašvaldības speciālisti secināja, ka tapis pamatīgs ceļš līdz jūrai, ko droši varēs izmantot ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
transports. Nobrauktuve izveidota no
rūpnieciski ražotām betona plāksnēm ar
stiegrojumu, katra no tām ir 17 cm bieza
un sver 2,3 t. Tās savstarpēji saāķētas, lai
izskalošanas gadījumā neaizietu katra uz
savu pusi. Plākšņu malās izveidoti akmeņu stiprinājumi. Gājēji šo ceļu varēs izmantot nokļūšanai līdz jūrai un pastaigai.
D. Straubergs pastāstīja, ka šī vieta nobrauktuves izveidei izvēlēta kā vidusceļš,
kur, atbraucot ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta smago tehniku, nolaist ūdenī
glābšanas laivu, lai nepieciešamības gadījumā dotos palīgā. – Tas ir ātrāk, nekā
atkļūt līdz šejienei pa ūdens ceļu, – viņš
teica.
SIA Dakstiņa jumti vadītājs Andrejs
Babrāns uzsvēra, ka šāda veida nobrauktuvi viņa firma būvējusi pirmo reizi. – Šī
ir unikāla būve, jo jūrmalā līdz šim nekas
tāds nav iekārtots. Cik zināms, tad Latvi
jā pavisam būs trīs šādas nobrauktuves.
Strādāt bija grūti un interesanti, cilvēku
kustība liela. Ja kādā objektā sākām dar
bus nedaudz ātrāk, tad šeit ne. Kamēr ne
bija visi saskaņojumi, nekas nenotika. To
saņemšana prasīja mēnesi, reālus būvdar
bus veicām trīs nedēļās. Laiks mūs lutinā
ja, varējām strādāt. Redzēs, kas notiks pēc

Būvnieki un pašvaldības speciālisti vērtē operatīvā transporta nobrauktuvi stāvlaukumā pie
viesnīcas Karle

pirmajām jūras vētrām! Bet plāksnes ir
pamatīgas, aiznest nevarēs, akmeņi plāk
šņu malās augšpusē ir kā atbalsta siena,
kas sargās nobrauktuvi no jūras skaloša
nas, – viņš klāstīja.
Izpilddirektora palīgs J. Blūmiņš pauda pārliecību, ka šī nobrauktuvei ir īstā
vieta. – Uzsākot projektu, bija grūtības
pārliecināt AS «Latvijas Valsts ceļi» pār
stāvjus par vietas izvēli. Mūsu skatījumā
šī ir labākā vieta, jo te iet gājēji un varēs
piebraukt glābšanas dienests.
Nobrauktuve izbūvēta projektā Drošī
ba piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un
Igaunijā, kas tiek īstenots ar Interreg Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu. Tā
kopējais finansējums ir 547 815,20 EUR,
no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības
fonds piešķīris 465 642,92 EUR. Nobrauktuves izbūves izmaksas ir 46 453 eiro, no

kuriem 30 000 ir Eiropas Savienības finansējums.
Projektā iesaistīti: Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests, Igaunijas glābšanas
pārvalde, Igaunijas mazo ostu attīstības
centrs, Rojas, Engures, Ventspils un Salacgrīvas pašvaldība.
Projekta Drošība piekrastē un jūras
teritorijā Latvijā un Igaunijā/Safe Sea
mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un
piekrastes ūdeņos Rīgas līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras
pārvaldītāju (mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti.
Ilga Tiesnese
Šī informācija atspoguļo autora viedokli
un Igaunijas-Latvijas programmas
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo izmantošanu.

Jauna laipa uz Ziemeļu molu

Tāda tagad izskatās laipa pie Ziemeļu mola Ainažos
Komisija pieņem uzbūvētās laipas

4. septembrī Ainažos, pie Latvijas un
Igaunijas robežas, notika jaunizbūvētās
laipas uz Ziemeļu molu pieņemšana ekspluatācijā. Tajā piedalījās Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Andris Zunde,
Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona Jēkabsone, izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš, arhitekts Mārtiņš
Smilts un būvnieku – SIA MJ Eirobūve –  
pārstāvis Vitālijs Daļeckis.
Jaunās laipas izbūvei pašvaldība piešķīra 72 000 eiro, jo vecās koka laipas savu
mūžu bija nokalpojušas. Lai jaunās kalpotu
ilgāk, impregnētie terases dēļi ir stiprināti
uz cinkotā metāla pamata. Lai vieglāk būtu
piekļūt laipai, ir norakts vecais dzelzceļa
uzbērums, ieklāts bruģēts celiņš, nelielai

atpūtai uzstādīti soliņi un uziešanai uz mola
ierīkotas kāpnes.
Apskatot padarītos darbus, pašvaldības
speciālisti secināja – darbs paveikts kvalitatīvi un ainažniekiem un viesiem iemīļota
atpūtas un pastaigu vieta ir sakārtota.
– Projekts ir akceptējams, laipa ir laba,
droša un skaista. Šajā vietā esam radījuši
iespēju līdz molam nokļūt visiem cilvēkiem,
arī invalīdiem un vecākiem ar bērnu rati
ņiem. Uzbūvēta arī ekotualete, kas pieeja
ma arī ļaudīm ar funkcionāliem traucēju
miem, – teica I. Jēkabsone, būdama apmierināta ar būvnieku veikumu.
Arhitekts, kurš sekoja līdzi būvdarbiem
un bieži bija šajā objektā, paskaidroja, ka,
norokot uzbērumu, ir nojaukta vizuālā bar-

jera un laipa ir labāk un ātrāk pamanāma.
– Šis no konstruktīvās puses bija sarežģīts,
bet, manuprāt, ļoti ilgtspējīgs un izdevies
projekts. Rūpnieciski sagatavotā cinkotā
metāla konstrukcija ir pasargāta no jūras
ūdens iedarbības. Bija bažas, ka pāļi varētu
cilāties vai sēsties, bet slogošana parādīja,
ka viss ir kārtībā. Līdz šim es nezināju, vai
Latvijā vēl kaut kur slogo laipas, bet mēs
to darījām. No SIA «Baņķis» ņēmām ūdens
konteinerus, brīvprātīgie ugunsdzēsēji tos
piepildīja ar ūdeni – katru 2,2 t smagumā – un likām uz laipas pāļiem. Tas bija
nepieciešams, lai uzzinātu – pālis nosēdī
sies dziļāk zemē vai ne. Neviens nenosēdās!
Laipas pāļi zemē stāv pamatīgi, – apliecināja M. Smilts. Viņš gan esot atradis pāris

lietu, kas paša projektā nepatīk, bet tās kopā
ar būvniekiem tiks novērstas.
Laipas pārbūvi veica SIA MJ Eirobūve.
Tās pārstāvis V. Daļeckis atzina, ka strādāt
bijis ļoti interesanti: – Šādā izpildījumā
darbus veicām pirmo reizi. Līdz šim bi
jām strādājuši tikai ar koka laipām. Bija
sarežģīti, bet ar darbiem tikām galā, laikā
iekļāvāmies un pašiem patīk paveiktais. Ja
nākotnē būs līdzīgi projekti, noteikti pieda
līsimies.
Tuvākajā laikā sadarbībā ar domes ainavu arhitekti iecerēts renovēt un izgaismot
zīmi Latvija pie robežas ar Igauniju. Tad
pierobežā būs skaista, sakārtota vieta atpūtai un nelielai pastaigai līdz jūrai.
Ilga Tiesnese
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Jaunas idejas meklējot

Īstenojot Interreg Igaunijas-Latvijas
pārrobežu programmas projektu Igaunijas
un Latvijas uzņēmēju sadarbības platfor
ma, augusta nogalē notika projektā iesaistīto pušu pārstāvju trīs dienu pieredzes apmaiņas brauciens.
Šajā pārrobežu projektā iesaistīts Mulgimā attīstības centrs, Salacgrīvas pašvaldība un publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon no Saulkrastu un
Carnikavas pašvaldības. Projekta koordinatore no Salacgrīvas novada Solvita Kukanovska pastāstīja, ka pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 27 jaunieši vecumā virs 18 gadiem, kuri domā par savu uzņēmējdarbības uzsākšanu vai ir sava ceļa
meklējumos. – Uzskatu, ka šādi projekti,
pieredzes apmaiņas braucieni ir vajadzī
gi. Jaunieši daudz redz, gūst priekšstatu
un pieredzi, kā strādā citur. Grūti pateikt,
kurā brīdī redzētais un piedzīvotais viņiem
noderēs, bet brauciens bija interesants un
noderīgs, – viņa vērtēja.
28. augustā šī projekta dalībnieki devās uz Igauniju – Mulgi reģionu Viljandi
apriņķī. Tur viņi apmeklēja autoservisu,
metālapstrādes uzņēmumus un vīna saimniecību, kas nodarbojas ar tūristu uzņemšanu. Otrajā dienā Salacgrīvas novadā pēc
viesošanās uzņēmumā Grandeg uz maizes
degustāciju aicināja IK Lienes kondito
reja. Viesi iepazinās un nogaršoja rudzu
plaucēto maizi ar sēklām, ķimenēm, speķi
un ķiplokiem un izgaršoja visdažādākos
kēksus. Pēc tam apmeklēja Aleksandra
Rozenšteina nēģu taci un viesu namu Bēr

ziņi. Vakarā viesu namā Kosīši moderatore
Liene Some-Tiesnese vadīja semināru.
Trešo dienu projekta dalībnieki pavadīja Saulkrastu un Carnikavas novadā,
apmeklēja viesu namus, SPA un veselības
centru.
Lai gan līdzi bija igauņu valodas tulks,
projekta dalībnieku vidū galvenā saziņas
valoda bija angļu, jo tā sazināties bija ātrāk un vieglāk.
Pieredzes apmaiņas braucienā par maksu piedalījās uzņēmēji no Igaunijas, kuri
Latvijā, Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novadā jau bija bijuši, bet brauca
vēlreiz, lai redzētu, kas jauns mūspusē.
Projekta Nr. 48 Igaunijas un Latvijas
uzņēmēju sadarbības platforma mērķis ir
veicināt abu valstu mazo uzņēmēju sadarbību, nodrošināt pārrobežu komunikāciju
un atrast veidus, kā mazie uzņēmumi un
jaunieši, kuri vēlas mācīties uzņēmējdarbību ārpus skolas izglītības programmas,
var iegūt informāciju par sadarbību ar kaimiņvalstīm.
Projekts Igaunijas un Latvijas uzņēmē
ju sadarbības platforma ir noslēguma stadijā. Vēl ir atvērts biznesa plānu konkurss
jauniešiem, jau esošie uzņēmēji piedalīsies gadatirgū Helsinkos un būs apmācība
pedagogiem. Projekts noslēgsies gada nogalē.
Ilga Tiesnese
Šī informācija atspoguļo autora viedokli
un Igaunijas-Latvijas programmas vado
šā iestāde neatbild par tajā ietvertās infor
mācijas iespējamo izmantošanu.

ALTUM sāk piedāvāt
mazos aizdevumus
lauku teritorijās
Attīstības finanšu institūcija ALTUM
kopš 5. septembra piedāvā pilnīgi jaunu
aizdevumu programmu Mazie aizdevumi
lauku teritorijās, kas izstrādāta sadarbībā
ar Zemkopības ministriju. Programma,
kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kuri
saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kam
ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 000
eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā
varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumu
visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās
uzņēmējdarbības vai zivsaimniecības nozarē.
Aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat
100 000 eiro programmā Mazie aizdevumi
lauku teritorijās var saņemt gan jauni, gan
jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada
apgrozījums nepārsniedz 70 000 eiro un
kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī,
izņemot lielākajās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā,
Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā,
Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai
jaunām saimniecībām, mājražotājiem,
jaunajiem  un bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Programmas iespējas
var izmantot arī zivsaimniecības nozares
uzņēmumi neatkarīgi no apgrozījuma un
atrašanās vietas.
Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
l aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz 100 000 eiro,
t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa – līdz 35 000 eiro;
l aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar
būvniecību un nekustamo īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz trim
gadiem;
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100 darbi Latvijai balvu – jūras
ceļojumu uz Stokholmu –
Ziemeļlivonijas festivālā laimē
salacgrīvietis Raitis Damsons
SIA
ZAAO
vides
iniciatīvas
100 darbi Latvijai
vēstnešu ceļojuma
priekšpēdējā pieturvieta bija Ainažos, kur 18. augustā
norisinājās Ziemeļlivonijas festivāls.
Svētku dalībniekiem vēstneši piedāvāja
izspēlēt erudīcijas spēli par vides tematiku. Visi spēles dalībnieki balvā saņēma
īpašu, numurētu sēklu paciņu, kas nedēļas
laikā bija jāpiereģistrē iniciatīvas mājaslapā www.100darbilatvijai.lv, lai piedalītos
izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu četrām personām. Izlozē paveicās
un jūras ceļojumu saņēma salacgrīvietis
Raitis Damsons.
Senās uguns nakts pasākumā Raiti
svinīgi sveica Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, kopā
ar SIA ZAAO vēlot brīnišķīgu ceļojumu
un aicinot vēl šogad paveikt kādu skaistu
vides labiekārtošanas, izdaiļošanas vai izglītības darbu.
Līga Ivanova,
«100 darbi Latvijai» koordinatore

100 darbi Latvijai balvu – jūras ceļojumu
uz Stokholmu – salacgrīvietim Raitim
Damsonam pasniedz novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Kā strādā mazie aizdevumi
lauku teritorijās

Aizdevuma
saņēmēji

Lauksaimnieki
un citas nozares

Apgrozījums līdz
70 000 gadā

Zivsaimniecība
(bez apgrozījuma un
teritoriju ierobežojuma)

VALMIERA
VENTSPILS

Par ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu
instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķgrupām finanšu instrumentu
veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētās
programmās papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings),
kā arī realizējot citas valsts deleģētas
funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM
saņēma starptautiskās kredītreitingu
kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai,
kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī
ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas
Parāda vērtspapīru sarakstā.
l aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, virs
šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
l atvieglotas nodrošinājuma prasības:
aizdevums līdz 25 000 eiro iespējams arī
bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai cits reģistrējams īpašums;
l procentu likme no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:
– Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts at
balsta programmu klāsts uzņēmējiem ir
plašs. Vienlaikus sekojam, kādas ir taut
saimniecības tendences un uzņēmēju vaja
dzības, un attīstām arī jaunus produktus.
Mūsu jaunā programma visnoderīgākā

Visā Latvijā, izņemot
pilsētās virs 15 000
iedzīvotājiem

CĒSIS

RĪGA

JŪRMALA

LIEPĀJA

TUKUMS

SALASPILS

JELGAVA
JĒKABPILS

RĒZEKNE

DAUGAVPILS

100 000

35 000

Aizdevuma
summa

Investīcijām +
apgrozāmajiem
līdzekļiem

Apgrozāmajiem
līdzekļiem

Var kombinēt
ar LAD un
citiem grantiem

Aizdevuma
nosacījumi

Nav nepieciešams
papildus nodrošinājums
līdz 25 000 EUR, ir
personīgais galvojums

Nav nepieciešama
paša līdzdalība
līdz 7 000 EUR

Nav paredzēts
zemes iegādei

Piesakies altum.lv

būs tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas
ir darbības sākšanas stadijā vai kuriem ir
neliels apgrozījums. Nepietiekamas kre
dītvēstures, darbības nozares un darbības
risku specifikas, finanšu plūsmas un no
drošinājuma trūkuma dēļ komercbanku fi
nansējums viņiem nereti ir ierobežots. Ai
cinu uzņēmējus izmantot šīs programmas
priekšrocības, lai esošo biznesu paceltu

jaunā kvalitātē vai jaunu ideju pārvērstu
realitātē!
Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM
īstenotajām programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus
var iesniegt tikai elektroniski.
Sandra Eglīte,
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
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Zvejnieku parka estrādi gaida pārmaiņas
Daudz runāts par nepieciešamajiem Zvejnieku parka estrādes atjaunošanas darbiem.
2017. gada jūnijā četras pašvaldības – Carnikava, Saulkrasti,
Limbaži un Salacgrīva – parakstīja sadarbības līgumu par
projekta Vidzemes piekrastes
kultūras un dabas mantojuma
iekļaušana tūrisma pakalpoju
mu izveidē un attīstībā – «Sa
viļņojošā Vidzeme» īstenošanu.
Salacgrīvas novada pašvaldība,
startējot projektā, aktivitātē Lī
biešu kultūrtelpa, Ziemeļvid
zemes rezervāts – Salacgrī
vas novada Zvejnieku parks –
Zvejnieku parks un estrāde plānoja šīs teritorijas sakārtošanu.
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums projekta īstenošanai – 811 477,76 eiro.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
atgādināja, ka par šo projektu runāts ļoti ilgi: – Birokrātijas un
dažādu citu iemeslu dēļ esam
četrus gadus gaidījuši Eiropas
Savienības finansējumu. Latvijas
Piekrastes pašvaldību apvienība
cīnījās par to, lai Eiropas finan
sējums kultūras jomā neaizietu
tikai uz lielajām Latvijas pilsē
tām. Mums izdevās panākt, ka to
saņem arī piekrastes pašvaldī
bas. Mūsu novadā par projekta
līdzekļiem ar pašvaldības līdzfi
nansējumu pārbūvēsim Zvejnie
ku parka estrādi un sakārtosim
tās apkārtni. Varēsim izdarīt to,
ko esam solījuši iedzīvotājiem.
Šobrīd saskaņots projekts
minimālā sastāvā. Īstenojot iecerēto, plānots rekonstruēt estrādi, pārbūvēt skatītāju vietas.
Būs palielināta platība estrādes
priekšpusē, uzstādīti pārvietojami soliņi un labiekārtota apkār-

Rekonstruējamās Zvejnieku parka estrādes vizualizācijas

tējā teritorija pie sēdvietām un
estrādes. Projektētāji atraduši
veiksmīgu risinājumu, kā saglabāt tuvumā augošos kokus, pie
tiem plānots ierīkot vietas ar
krēsliem un galdiņiem, kas dažādotu skatītāju iespējas. Projekts
paredz, ka estrāde būs no nerūsējošā tērauda plāksnēm, kas radīs

atspulgus no priedēm un dabas.
Līdz ar to tā būs viegla un patīkama, iekļausies ainavā. Ēkas
1. stāvā būs noliktavas Zvejnieku parka vajadzībām (soliem,
tehnikai, aprīkojumam) un labiekārtotas labierīcības. Savukārt
2. stāvs būs transformējams, ar
pārbīdāmām sienām, un to varēs

izmantot izstādēm, konferencēm vai mākslinieku ģērbtuvēm,
sportistu dzīvošanai.
– Esam secinājuši, ka Zvejnie
ku parka estrāde ir viena no reta
jām, kur iespējama kora dziedā
šana. Šajā būvē ir ļoti nopietnas,
pat unikālas konstrukcijas, dzelz
sbetona pārsedzes. Inženierteh
noloģijas ziņā tas ir ļoti inte
resants būvniecības projekts –
vienlaidus betonēšanas sistēma
ar stiprinājumiem un līdzsva
rojumu attiecībā pret konstruk
cijām, kas ir zemē, – skaidroja
D. Straubergs. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA Būvdizains, arhitekts Aigars Tereško
Pašvaldības vadītājs rādījās
apmierināts ar projektētāju darbu, jo tajā ir vizuāli un funkci
onāli labi un interesanti priekš-

likumi. Kad būs gatavs Zvejnieku parka estrādes pārbūves
tehniskais projekts un tāmes, būs
zināmas galīgās būvniecības izmaksas. Reāli būvniecības darbi
sāksies nākamgad.
Šobrīd Zvejnieku parks strauji
attīstās, un nākamais nopietnais
objekts ir jaunā sporta kompleksa projekts un būvniecība.
– Zvejnieku parka estrāde
atrodas ideālā vietā pie jūras,
rietumu saule, miers, klusums
un tajā pašā laikā esam pilsētā,
– uzskaitīja pašvaldības vadītājs.
– Nākotnes estrāde būs tikpat
laba kā Dzintaru koncertzāle
Jūrmalā, tikai bez jumta segu
ma. Pasākumu organizatoriem
būs interese par šo skaisto vietu
pie jūras.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvā turpinās ūdenssaimniecības projekti
Jūlija beigās Salacgrīvā sākās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
3. kārtas būvniecības darbi. SIA Salac
grīvas ūdens valdes loceklis Kaspars
Krūmiņš pastāstīja, ka šajā projektā, ko
atbalsta Kohēzijas fonds, paredzēts izbūvēt astoņas sūkņu stacijas, kā arī kanalizācijas tīklus vairāk nekā 7 km garumā. No
tiem 2,5 km Kuivižos, konkrēti Atlantijas,
Murdu un Laivu ielā.
Savukārt Salacgrīvā apjomīgākie darbi
noritēs Meldru ielā gar Salacu, tāpat Ceriņu, arī jūrmalā – Bangu, Robežu, Līču,
Selgas ielā un pa salīdzinoši nelieliem posmiņiem Priežu, Sila, Salas un Lejas ielā.
Projekta īstenošanai saņemti četri piedāvājumi, izraudzīts lētākais – firmas
Wesemann priekšlikums plānotos darbus
veikt par 1 miljonu un 484 tūkstošiem eiro
(bez PVN). Tiesa, arī šī summa par aptuveni 8,5% pārsniedz projektam ieplānoto
budžetu, tādēļ pašvaldībai bija jāpalielina
savs līdzfinansējums – tas būs 417 000 eiro.
K. Krūmiņš atceras, ka finanšu modelis
projektam tika izstrādāts ap 2015. gadu,
un var teikt, ka salacgrīvieši, plānojot izdevumus, toreiz bijuši gana tālredzīgi. Citām
pašvaldībām nācies secināt, ka iecerētā īstenošanai jāpiemet vēl 30–35%. Salacgrīvas novada dome piešķīrusi arī 73 000 eiro
centralizētā ūdensvada (ar nepieciešamajiem pieslēgumiem un hidrantiem) izbūvei
Meldru un Ceriņu ielā. To dara reizē ar kanalizācijas tīkla izbūvi šajās ielās. Citviet,
kur tiks īstenota 3. kārta, centralizētais
ūdensvads jau ir. Tāpat pašvaldībai būs izdevumi, lai sakārtotu saistībā ar projekta īstenošanu izraktās ielas. Kā zināms, projektā
finansējumu ielu sakārtošanai var paredzēt
vien raktās tranšejas platumā.

Pagaidām darbi nekādas problēmas neradot. K. Krūmiņam ir pieredze – kārtīgi
uzgāžot lietum, izskan iedzīvotāju pretenzijas par izrakņātajām ielām. – Rakšana
bez dubļiem nav iedomājama, – secina sarunbiedrs.
Būvdarbus plānots veikt 11 mēnešos,
ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Saprotams, ka Eiropa finansējumu ūdens, bet
jo īpaši kanalizācijas vadu izbūvei, piešķir
ar zināmu mērķi – lai samazinātu vides
piesārņojumu. Izstrādājot pamatojumu
naudas saņemšanai, arvien tiek plānots,
cik cilvēku centralizētos tīklus izmantos.
K. Krūmiņš stāsta, ka šajā kārtā ir pat nosacījums – 10% no finansējuma izmaksās
vien tad, kad būs noslēgti līgumi ar plānoto klientu skaitu.
Visa projektam paredzētā nauda tiks iegūta, ja jauno pakalpojumu Salacgrīvā un
Kuivižos saņems 376 klienti. Izskatās, ka
Salacgrīvas ūdens valdes locekli tas neuztrauc. Viņš vērtē, ka iedzīvotāji gana aktīvi izmanto iespēju saņemt centralizētos
ūdens un kanalizācijas pakalpojumus. Pēc
projekta 2. kārtas īstenošanas pieslēgušies
aptuveni 65% no iespējamajiem klientiem, un šis process turpinās.
Lai mudinātu aktīvāk pieslēgties centralizētajiem tīkliem, uzņēmums tuvākajā
laikā rīkos akciju, piedāvājot pieslēgumu
izveidot par draudzīgu cenu. Līdz šim
pieslēguma metrs izmaksājis aptuveni
30 EUR/m, bet viņi meklēs iespēju to izdarīt par 20. Atsevišķos gadījumos būs
iespējams arī noslēgt līgumu, lai maksātu
par to pa daļām. Jau tagad uzņēmumā varot just, ka iedzīvotāji (īpaši Meldru ielā)
interesējas par centralizētā pakalpojuma
saņemšanu, sevišķi jau kanalizācijas. Sa-

runbiedrs noliedz runas, ka lētāk iznāk
kanalizācijas jautājumu risināt autonomi.
Viņaprāt, tas ir tikai gadījumā, ja daļa no
tās iefiltrējas zemē un nav jāizved. Pēdējos gados gan uzņēmums, gan Valsts vides
dienests izsakot šādiem autonomiem saimniekotājiem, kā viņš smej – piedāvājumus,
no kuriem atteikties nevar, un asenizācijas
pakalpojumu apjoms pieaug. Pēdējos pāris gados tas ir trīskāršojies. Vasarās pat ir
problēmas izpildīt pasūtījumus.
Šī ir 3. kārta, kad varēja saņemt Eiropas finansiālu atbalstu, un laikam tā būs
pēdējā. Vismaz tā visu laiku izskan – kas
paspējis ielēkt šai vilcienā, tas paspējis.
K. Krūmiņš gan stāsta, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jūlijā veikusi aptauju, lai noskaidrotu, kādas
vēl pašvaldībām būtu vajadzības ūdenspakalpojumu attīstības jomā. – Pieļauju,
ka kāda valsts tai atvēlēto nav iztērēju
si, un notiek šīs naudas pārdale, – spriež
K. Krūmiņš.
Runājot par vajadzību palielināt attīrīšanas ietaišu jaudu, sarunbiedrs atgādina, ka ir parakstīts nodomu protokols ar
AS Brīvais vilnis, kas paredz gada laikā
Salacgrīvas ūdenim pārņemt tā klientus
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanai.
Ūdeni pašvaldības uzņēmums viņiem jau
nodrošina. Brīvais vilnis gatavojas arī slēgt
savas attīrīšanas ietaises un ražošanas ūdeņus nodot Salacgrīvas ūdenim. Bez jaudu
palielināšanas attīrīšanas ietaisēs vēl vajadzētu uzbūvēt divas jaunas sūkņu stacijas,
lai visu to labumu varētu dabūt pāri upei,
nebūtu arī slikti rekonstruēt kanalizācijas
tīklus Brīvā viļņa tagadējā saimniecībā.
– Vai varēsim to visu īstenot, tas vēl “ar
dakšām ūdenī rakstīts”, – noteic pašvaldī-

bas uzņēmuma valdes loceklis un piebilst,
ka nosacījumu par klientu pievienošanu
otrā Salacas krastā izpildīt būtu viegli.
Daudzdzīvokļu māju apkalpošana ir
arī vienkāršāka nekā privāto. Saistībā ar
Brīvā viļņa kanalizācijas saimniecības iespējamo pārņemšanu notiek pirmsprojekta
izpēte. Bet jau gluži reāls, kaut arī ne tik
apjomīgs, ūdenssaimniecības attīstības
projekts plānots Ainažos, kurā paredzēts
izbūvēt kanalizācijas attīrīšanas iekārtu
pie t.s. vecās stacijas ēkas valsts pierobežā. Tas ir Interreg atbalstīts pilotprojekts,
kurā iesaistījusies arī Latvijas Universitāte. Pakalpojums būs pieejams šīs konkrētās mājas astoņiem dzīvokļiem, no kuriem
līdz šim kanalizācijas ūdeņi ieplūduši, tā
teikt, tuvīnajās niedrēs. Šī projekta īstenošana izmaksās aptuveni 35 000 eiro. Šobrīd tas minimālā apjomā iesniegts būvvaldē, un darbība kavējas vien tādēļ, ka
nolūkotā zeme ir valsts īpašumā, bet būvēt
drīkst tikai uz pašvaldībai piederošās. Tātad priekšā vēl pagarš birokrātisks process
ar zemes īpašnieka maiņu.
Salacgrīvas ūdens valdes loceklis spriež,
ka saistībā ar ūdenssaimniecības attīstību
un tātad klientu pieaugumu tuvākajos gados uzņēmuma sniegto pakalpojumu cenas
jāmaina nebūs. No 2016. gada februāra par
ūdens kubikmetru jāmaksā 93 centi, kanalizācijas – 1,51 EUR/ m³ (abi bez PVN).
Ūdenssaimniecības attīstībā Salacgrīvas
novadā no 2013. līdz 2016. gadam ieguldīti 5 632 042 eiro, pieplusējot 3. kārtas
izdevumus, būs jau 7 197 793 eiro. Tas ir
gan Eiropas fondu atbalsts, gan pašvaldības
līdzfinansējums bez PVN.
Regīna TAMANE,
laikraksts «Auseklis»
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Es esmu savas dzīves autors

Viss dzīvē ir iespējams, ja to ļoti vēlas.
Latvijā ir ļoti aktīvas, dzīvespriecīgas, laimīgas un veiksmīgas sievietes, kuras atrod
laiku sevis izzināšanai un pilnveidošanai.
Kādā Latvijas sirds daļiņā ir skaista, sakopta vieta – Korģene. Pateicoties Ziedojumu aplim, Salacgrīvas novada domes
atbalstam, Gunitai Bisniecei un viņas radošajai komandai, 11.–12. augustā tur notika iedvesmojošā nometne Es esmu savas
dzīves autors.
Nedaudz pirms plkst. 9 uz to atbrauca
pirmās dalībnieces no Krīviem un Jāņmuižas. Kopumā uz nometni bija ieradušās
100 ziedošas dāmas no dažādām Latvijas
vietām: Salacgrīvas, Korģenes, Ādažiem,
Ainažiem, Krīviem, Jāņmuižas, Valmieras,
Jūrmalas, Tukuma, Kokneses, Jelgavas,
Baldones, Pāles, Viļķenes, Staiceles, Preiļiem, Rīgas, Liepupes, Lāņiem, Limbažu
pagasta, Rīgas rajona, Alojas pagasta. Te
pierādījās – ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas, tas
ir iespējams. Neskatoties uz to, ka divām
dāmām no Kokneses saplīsa automašīna,
viņas nemeta plinti krūmos, bet ieradās nometnē ar satiksmes autobusu.
Dāmas un meitenes, kuras palika pa
nakti, iekārtojās istabiņās (bijušās Korģenes pamatskolas telpās). Reģistrējoties
katra izvēlējas sev tīkamāko no sešām
radošajām nodarbībām (Oriflame, pērļota
rokassprādze, pērļots amulets – koks, konfekšu pušķis, sapņu ķērājs, ziedu aproce).
Nometni ar nelielu uzrunu atklāja
G. Bisniece. Ar līnijdeju priekšnesumu uzstājās burvīgās K3 meitenes. Koknesiete
S. Zukule padalījās tābrīža sajūtās: – Iero
doties mūs sagaidīja atraktīvā nometnes
vadītāja Gunita ar bagātīgi klātu uzkodu
galdu. Korģenē pat kafija smaržoja īpa
ši! Apkārt miers, klusums, saule vizuļoja,
sieviešu sejās mirdzēja smaids, visas bija
ieradušās, lai ieelpotu laimi.
Pēc priekšnesuma visas meitenes bija
laipni aicinātas uz lekciju Veselīgas attiecī
bas mūsdienu sabiedrībā. Dāmas uzrunāja
un iedvesmoja vēdiskais filozofs, attiecību
konsultants un filozofs Uģis Kuģis, kurš
dalījās pārdomās, kādam jābūt īstam vīrietim, kas jādara sievietēm, lai attiecībās
būtu laimīgas. Pēc tam visas bija aicinātas
uz kopbildi un nobaudīt pavārītes gatavotās pusdienas. – Pusdienas bija gatavo
tas ar patiesu mīlestību un cieņu, smarža
aizplūda pāri saulainajam pagalmam,
garšoja lieliski, ēdienam cauri strāvoja
mīlestība, varēja just, ka bijām ļoti gaidī
tas, – raksturoja I. Zukule. Daļa pusdienas
baudīja svaigā gaisā.
Pēc pusdienām tikāmies ar patiesi ziedošu, laimīgu, iedvesmojošu lektori Inesi
Prisjolkovu, kura dalījās ar savu pieredzi,
kā ieelpot laimi. Laiks aizsteidzās nemanot. Vēlāk visas bija gaidītas ārā, lai
iepazītos ar savas radošās nodarbības pasniedzēju. Pēc iepazīšanās katra grupiņa
devās uz nodarbību telpām. Sievietēm pie
Oriflame konsultantes bija lieliska iespēja
uzzināt par sejas kopšanu, iemācīties pareizi uzklāt grimu, kā arī sapucēties vakara
pasākumam. Otrai grupiņai bija fantastiska
iespēja izveidot ziedu rotas. Trešajai – lieliska iespēja darināt savus sapņu ķērājus.
Ceturtā grupiņa veidoja konfekšu pušķus,
ko uzdāvināt tuviniekiem, piektā vēra rokassprādzes no pērlītēm. Kuras bija paguvušas pabeigt savu darbiņu, varēja iegādāties vietējo ražotāju – Dunduru – zāļu
tējiņas un pavakariņot.
Pēc vakariņām visas bija mīļi gaidītas
zālē uz sarunām un iepazīšanos pie vīna
glāzes. Apvienojāmies kopīgā dziesmā un
teicām paldies radošo nodarbību meistarēm.
Vakara izskaņā iepriecināja māksliniece, gleznotāja, mūziķe Aina Boža ar savām
liriskajām dziesmām, kā arī jautrām anekdotēm. Koncerts bija sirsnīgs, dvēselisks
un smieklu pilns. Tā laikā ar saviem gardajiem saldējumiem priecēja Salacgrīvas
novada uzņēmēji.
Izskanot koncertam, dāmas devās pucēties Vislatvijas zaļumballei. Nakts kulminācijā nometnes dalībniecēm tika dāvāts

Nometnes dalībnieču kopbilde

Dāmas iepazīst Oriflame produktus

salūts. Dziedājām, priecājāmies, dejojām
un bijām lustīgas un lustīgi (pievienojās arī
ciema puiši) līdz pat gaismiņai.
Nākamās dienas rītā ieklausījāmies Ori
flame meistarītes Vinetas skaistuma stundas noslēpumos, lai būtu tikpat skaistas
arī citus gadus. Svaigā gaisā izkustējāmies
rītarosmē ar bungu vālītēm. Tikpat smaidīgas un apgarotas devāmies brokastīs un
teicām lielum lielo paldies pavārītēm un
palīdzēm.
Nolēmušas, ka nometni vajag arī nākamgad, vācām mantas un devāmies ekskursijā uz Ainažiem un Salacgrīvu. Pa ceļam aplūkojām Sarkanās klintis, Ainažos
apskatījām molu un ugunsdzēsības muzeju. Salacgrīvā, Dabas aizsardzības pārvaldē, ekskursiju vadīja I. Soma.
Un tad jau arī bija pienākusi šķiršanās
no pēdējās dalībnieces, lai tiktos nākamgad!
Dažas atsauksmes no nometnes dalībniecēm:
I. Zukule: – Katra dāma bija ievērota, uzrunāta, vadītāja pievērsa uzmanību
ikvienai, lai visas justos lieliski. No nometnes dalībniecēm saņemtas pozitīvas
atsauksmes. Jau tiek plānota nākamā gada
nometne, ir ņemtas vērā dalībnieču atsauksmes un ieteikumi, dalībnieces saka
lielu paldies vadītājai Gunitai Bisniecei, ir
gatavas maksāt lielāku dalības maksu, lai
tikai nometne būtu tieši Korģenē kopā ar
Gunitu un viņas lielisko komandu!
Antra Ozoliņa no Jūrmalas: – Gunita,
esmu pārpildīta ar pozitīvām emocijām,
jo vislabāk izdodas tas, kas notiek pēkšņi,
negaidīti. Tikko pat sameklēju 30. maija
žurnālu Ieva, kurā bija info par dažādām
nometnēm. Tur Korģenes nav! Es pilnīgi nejauši no Jolantas uzzināju, kaut viņa
jau mani pat neaicināja, tikai teica, ka nav
laika pie manis braukt, jo lielās meitenes
brauc uz Korģeni. Pameklēju internetā,
atradu, ieraudzīju, ka ir arī pērļošana, un
tālāko Tu zini... Bezdrāts telefons salasījis

100 sieviešu!!! Esmu bijusi Ievas nometnē
Rakaros. Arī SUPER, ļoti patika. Nedomāju
salīdzināt – citi darbaspēki, apjomi, nauda,
mārketings, pieredze, info, iepriekšpieteikšanās utt. Jau Uģa Kuģa lekcijā domāju, ka
būs Ievai jāuzraksta par Gada cilvēku Gunitu. Bet varbūt nevajag lieku reklāmu, tad
būs 1000 dalībnieku! Taču godu Jūs esat
pelnījusi, protams, kopā ar savu komandu,
kas profesionāli palika ēnā… Bet arī malači! Visu cieņu! Ļoti patika dejojošās ansambļa dāmas. Arī vakara koncerts (tik tas
bikiņ par garu)… Bet labs – gan dziesmas,
gan anekdotes! Balle – uh, forši, labi! Otrās
dienas plāns – uh, kas par pārsteigumiem!
Ak, jā – par radošajām darbnīcām… Es jau
pat biju sarunājusi privātkursu Tukumā par
pērļošanu rudens pusē. Trāpīts! Sapirku
pērlītes, gumiju, salasīju no mājas, ko gribu, bet Korģenē man visu noliek priekšā,
parāda, pastāsta! Pilna laime un skaistums!
Bija jau vēl, kas interesē. Arī Oriflame, vēršana un citas darbnīcas labas – tas punkts
viss perfekts! Veiksmi, jūs visa komanda
esat Gada meitenes, man šogad gada notikumu topā! Pirmo reizi piedalījos Dziesmu
svētkos, tad Korģene, oktobrī – Barselona!
Bet viss gads interesants un piepildīts! Jau
gaidu ziņu par nākamgadu! P A L D I E S!!!
Lita Cielava: – Paldies par skaisto piedzīvojumu!!!
Līga Jančauska: – Milzīgs paldies, Gunitiņ, tev un tavai komandai par šo iespēju
satikties un satikt, iepazīties un smelties
dzīvesprieku! Lai pašai prieks un gandarījums par paveikto! Lai ātrāk atgriežas veselība!
Elīna Feldmane: – Esmu priecīga, ka
bija šīs jaukās dienas nometnē, kārtīga iedvesma no lekcijām un radošās darbnīcas
un enerģija no Gunitas.
Rita Zeltiņa: – Bija vienkārši brīnišķīgi
un neaizmirstami! Paldies!
Dagnija Pūce: – Super pasākums! Paldies visiem, īpaši Gunitai!
Elvita Eltermane: – Vēlreiz mīļš paldies

par tik jauku pasākumu!
Sandra Brikule: – Mīļš paldies, Gunitiņ,
tev un tavai komandai par jauko pasākumu!
Ilzīte Liepiņa: – Paldies, Gunita Bisniece, par superīgo ideju kaut ko tādu sarīkot!
Paldies facebook par info izplatīšanu! Tava
komanda bija super! Vēlreiz skaļi aplausi
viņām un, protams, arī sirsnīgie kreisie apskāvieni! Tiekamies nākamgad!
Sanita Šlekone: – Fantastisks pasākums,
meitenes! Paldies!
Simona Putniņa: – Baudu lietu, kakao
un turpinu izglītoties arī pēc nometnes.
Agrita Ogliņa: – Sveikas, skaistās dāmas!
Šādā nometnē piedalījos pirmo reizi, un
patiesībā tas viss tikai apstiprināja manas
domas un pastiprināja vēlmi būt pie dabas, dzīvot saskaņā ar to un būt laimīgai
sievai savam vīram! Esmu jūrmalniece no
Rīgas gala un karstajās šīs vasaras dienās
bēgām no smacīgā vienistabas dzīvokļa uz laukiem, uz Korģeni pie vīramātes.
Palīdzot viņai lauku darbos un rušinoties
pa savu dārziņu, es pamanīju tik daudzas
skaistas lietas, kas mani iedvesmoja! Patiesībā nekas jauns nav izdomāts. Tas, ko
stāstīja pasniedzēji, viss ir rakstīts Bībelē.
Dievs māca mums ieskatīties dabā, dzīvot
pēc tās likumiem, dot un ņemt no tās. Daba
dziedina, stiprina un norūda mūs! Esmu sapratusi, ka lauku darbi nodzīs to riepu no
vēdera ātrāk nekā fitnesi, diētas utt., ka vesels ātrāk tapsi, dzerot pašgatavotu upeņu
karsto dzērienu un pļavā vāktu zālīšu tēju,
nevis skrienot uz aptieku pēc dārgām zālēm. Veselīgāk ir ēst pašas audzētu dārzeni,
kam varbūt tārpiņš iemitinājies (tas tik liecina, ka audzēts ekoloģiski), nevis veikalā
pirkt skaistu dārzeni, kas apsmidzināts ar
pesticīdiem. Ir tik daudz lietu, ko saskatīju,
kamēr dzīvojos pa laukiem šos trīs gadus!
Tāpēc mana šībrīža karstākā vēlēšanās ir
beidzot pārvākties uz Korģeni (mums tur
ir zeme, bet nav mājas), tuvāk pie dabas!
Kad vīram to visu stāstīju, viņš nosmēja
un teica: – Laikam tevi esmu saindējis ar
laukiem… Tā jau ir! Viņš ir tas, kas mani
atveda uz laukiem un parādīja, kas ir daba,
lauku darbi, pašiem savs dārziņš un īstās
vērtības! Mūsu mērķis ir beidzot uzcelt
māju uz pašu zemes, lai varam pārvākties
uz laukiem kopā ar divām meitām (6 gadi
un 4 mēneši) un dzīvot saskaņā ar Dieva
un dabas likumiem. Tikai ar Dieva svētību,
kopīgiem spēkiem, ar cieņu vienam pret
otru, ar mīlestību, sapratni un atbalstu mēs
varēsim iet uz mērķi un piepildīt mūsu sapni! Paldies Dievam par iespēju iepazīt tik
atsaucīgus, gādīgus, pretimnākošus Korģenes iedzīvotājus! Paldies, Gunita Bisniece, par iespēju satikt tik skaistas nometnes
dāmas, kur katra ir unikāla! Novēlu ikvienai – lai arī jūsu sapņi piepildās!
Gunita Bisniece,
Līga Tauriņa
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Valdemāra ielā
jauns bruģis

Pašvaldības pārstāvji apskata Valdemāra ielā paveikto.
Vidū SIA Ribetons ceļi valdes loceklis Ruslans Černašovs

2018. gada 28. septembris

Mīlestības paviljons pilskalnā

Mīlestības
paviljonu
Salacgrīvas
pilskalnā atklāj
Agnese Kalniņa

Atklāšanas
lenti griež
Salacgrīvas
novada
dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Līga Zālīte

Bruģētā Valdemāra iela Ainažos

17. septembrī Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Andris
Zunde, enerģētiķis Jānis Zaķis,
izpilddirektora palīgs tehniskajos
jautājumos Jānis Blūmiņš, ainavu
arhitekte Gundega Upīte-Vīksna
un Ainažu pilsētas pārvaldniece
Ilona Jēkabsone – kopā ar firmas
SIA Ribetons ceļi valdes locekli
Ruslanu Černašovu Ainažos apskatīja Valdemāra ielā paveiktos
bruģēšanas darbus.
SIA Ribetons ceļi pārstāvis uzsvēra, ka strādājuši ātri, kvalitatīvi un pēc pasūtītāja norādēm –

kā jau visos objektos, un ieklājuši teju 1000 m² bruģa. – Nu ai
nažnieki ir tikuši pie jaunas un
skaistas ietves, – viņš norādīja.
Arī pašvaldības pārstāvji, redzot
padarīto, bija apmierināti, jo ietve Valdemāra ielā sakārtota.
Šajā vasarā Ainažos īstenoti
vairāki projekti, šobrīd rit kultūras nama remontdarbi un līdz
Latvijas valsts dzimšanas dienai
būs kārtībā arī Latvijas zīme pie
Igaunijas un Latvijas robežas.  
Salacgrīvas novada dome Valdemāra ielas bruģēšanai piešķīra
57 127 eiro (bez PVN).
Ilga Tiesnese

Sestdien, 22. septembrī, pirms
skrējiena Trīs tilti uzvarētāju apbalvošanas, Salacgrīvas pilskalnā atklāja Mīlestības paviljonu.
Tas tapis, īstenojot Salacgrīvas
novada domes projektu konkursam Iedzīvotāji veido savu vidi
pieteikto ideju. Iedzīvotāju grupa Paviljona veidotāji šī gada
projektu konkursam pavasarī
vērtēšanas komisijai prezentēja
savu ieceri Salacgrīvas pilskalnā
veidot vietu romantiskai atpūtai.
Atklājot paviljonu, projektu
īstenotāju pārstāve Agnese Kalniņa sacīja, ka parādīt Salacgrīvai savu veikumu izlēmuši
dienā, kad teju visa Salacgrīva
sporto, kad visapkārt ir kustība
un rosība. – Mēs – draugu kopa

un iesaistītie aktīvie salacgrī
vieši – esam radījuši vietu, kur
Salacgrīvā, liepu un vēja ieskau
tiem, iespējams laulāties, atjau
not laulību zvērestu, pabučoties
saulrietā un baudīt skaistus,
romantiskus mirkļus pie upes, –
viņa klāstīja. Savukārt Salac
grīvas novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Līga Zālīte,
griežot paviljona svinīgo atklāšanas lenti, priecājās par jauku
un romantisku vietu Salacgrīvā.
Viņa lēsa, ka noteikti būs jaunlaulātie, kuri izvēlēsies šo vietu
savam dzīves vissvarīgākajam
notikumam.
Salacgrīvas novada domes
organizētais projektu konkurss
Iedzīvotāji veido savu vidi tur-

pina Nīderlandes biedrības Ko
ninklijke Nederlandsche Heide
maatschappij aizsāktā konkursa
Sabiedrība ar dvēseli ideju. Šogad tas notika jau piekto reizi.
No pašvaldības budžeta līdzekļiem konkursam tiek piešķirti
5000 eiro, un tā mērķis ir uzlabot
dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī līdzdalību tās īstenošanā. Maksimālā
summa, kas var tikt piešķirta
projektam, ir 1000 eiro. Iesniegt
projektus var sabiedriskas organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas apvieno vismaz septiņus cilvēkus.
Ilga Tiesnese

Pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem īpaši
braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā;
iepriekšpārdošanā nopirktai biļetei speciāla sēdvieta

Ņemot vērā jauna mācību gada sākumu, vēlamies atgādināt, ka pirmsskolas
vecuma bērniem ir iespēja bez maksas
izmantot reģionālās nozīmes sabiedrisko
transportu. Savukārt no šā gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes skolēniem
un studentiem (līdz 24 gadu vecumam)
autobusos un vilcienos ir pat 90% atlaide.
Papildus informējam, ka arvien vairāk pasažieru izvēlas iegādāties biļetes interneta
tirdzniecības vietās, līdz ar to viņiem sēdvieta jau ir rezervēta.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības izmantot reģionālo starppilsētu un
vietējās nozīmes sabiedrisko transportu
bez maksas. Informējam, ka pirmsskolas
izglītības programmu apgūst bērni līdz
septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai psiholoģiskās sagatavotības dēļ

pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai paīsināt par vienu
gadu. Tas nozīmē, ka pirmsskolas vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un pat
astoņi gadi). Atgādinām, ka pirmsskolas
vecuma bērns sabiedriskajā transportā nedrīkst braukt viens, tātad viņam vienmēr
jābūt līdz pavadonim. Šaubu gadījumā
transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības lūgt
uzrādīt apliecinošu dokumentu par bērna
vecumu, piemēram, dzimšanas apliecību.
Valdība lēma, ka, iesākoties jaunajam
mācību gadam, skolēni un studenti (līdz
24 gadu vecumam), uzrādot 3+ Ģimenes
karti un personu apliecinošu dokumentu
(pasi vai ID karti) vai attiecīgi skolēna vai
studenta apliecību, varēs saņemt 90% atlaidi vienas biļetes cenai. Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt 50% atlaidi no vienas biļetes cenas

(šiem pasažieriem jāuzrāda 3+ Ģimenes
karte un personu apliecinošs dokuments).
Bez minētā daudzbērnu ģimenes locekļi
var saņemt 40% atlaidi abonementa biļetei, uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu
apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Daudzbērnu
ģimeņu locekļiem 3+ Ģimenes kartei un
personu apliecinošam dokumentam, skolēna vai studenta apliecībai jābūt līdzi ne
tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.
Sakarā ar to, ka pasažieri arvien biežāk
izvēlas biļeti pirkt iepriekšpārdošanā, t.sk.
interneta tirdzniecības vietās, vēlamies
vērst uzmanību uz to, ka šāda veida biļetēm norādītas konkrētas sēdvietas. Līdz
ar to citiem pasažieriem un autobusa vadītājam attiecīgajai personai jānodrošina
paredzētā sēdvieta.

Par VSIA Autotransporta
direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas
valsts politikas realizētāja starptautisko
pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija
nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā
valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums
ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai
Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus
Latvijas teritorijā un ārpus tās.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Par atbalstu politiski represētām
personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem

Salacgrīvas novada pašvaldība politiski represētajām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas novadā,
atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, piešķir un izmaksā
100 eiro. Šis pabalsts ir cieņas izrādīšana
Salacgrīvas novada ļaudīm, kuri cietuši no
okupācijas varas. Atbalsta saņemšanai Salacgrīvas novada domes sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums līdz 16. novembrim,
savukārt pabalsts tiks izmaksāts līdz 31. decembrim.
Arī Labklājības ministrija informē, ka
valstiski pieņemts lēmums sniegt atbalstu
politiski represētām personām un naci
onālās pretošanās kustības dalībniekiem
100 eiro apmērā. Atbalsts pienākas tiem iedzīvotājiem, kuriem statuss ir piešķirts un
Iedzīvotāju reģistrā aktīvs līdz 2018. gada
30. septembrim un kuru dzīvesvietas adrese
ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Šo atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās ap-

drošināšanas aģentūra (VSAA). Plānots, ka
atbalstu iedzīvotājiem izmaksās novembrī,
taču ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.
Tātad politiski represētajām personām
Salacgrīvas novadā ir iespēja saņemt atbalstu gan no pašvaldības, gan valsts. Būtiski ir tas, ka pašvaldības pabalstu politiski
represētā persona saņem, ja vēršas Salac
grīvas novada sociālajā dienestā – tā darbinieki palīdzēs noformēt iesniegumu pabalsta izmaksai. Mūsu novadā ir 77 politiski
represētas personas. Aicinām visus, kuri vēl
nav vērsušies sociālajā dienestā, nākt rak
stīt iesniegumu, lai pašvaldība varētu atbalstīt visus sava novada iedzīvotājus, kuriem
šis atbalsts pienākas. Sociālais dienests
pieejams Liepupē, Ainažos un Salacgrīvā.
Valsts atbalsts politiski represētai personai
tiks nodrošināts no VSAA puses, un šajā
gadījumā iedzīvotājiem nekādi papildu pasākumi nav jāveic.
Salacgrīvas novada sociālais dienests
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Paldies vecākiem!

30. augusta vakarā Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē valdīja citādāka rosība
nekā ierasts. Pateicoties atsaucīgajiem
skolēnu tētiem Viktoram Majoram, Aldim
Seržantam, Mārtiņam Baķim, Ivo Īstenajam, Gintāram Rubenim, Jānim Zvejniekam un Agrim Seinasam, skolas sporta
zālē tika atjaunots grīdas lakojums. Zāles centru tagad rotā Salacgrīvas novada
ģerbonis ar trim enkuriem (par to paldies
Agrim Kalviņam un sporta skolotājam Jā-

nim Cīrulim). Liels paldies visiem tētiem,
kuri veltīja savu brīvo laiku, darbu un zināšanas, lai palīdzētu radīt bērniem arvien
mājīgāku un sakoptāku vidi! Pateicoties
šādiem vecākiem, Salacgrīvas vidusskola
ir gatava jauniem sasniegumiem sportā!
Paldies par darbu organizāciju Ivetai Kupčai un Tatjanai Kondratjukai!
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Tūjas Zinību centra rekonstrukcija

Sākusies Tūjas Zinību centra ēkas rekonstrukcija, lai telpas pielāgotu bibliotēkas vajadzībām. Tā šobrīd atrodas ielas
pretējā pusē – daudzdzīvokļu nama dzīvoklī, taču Salacgrīvas novada dome nolēma, ka loģiskāk būs sabiedriskās iestādes
apvienot zem viena jumta. Turklāt abas ir
bibliotēkas vadītājas Zeltītes Milleres pārziņā.
Z. Millere pastāstīja, ka celtnieki jau
čakli strādā. Par darbu veikšanu noslēgts
līgums ar SIA ArTaz no Salacgrīvas. Pašvaldības izpilddirektora palīgs tehniskajos
jautājumos Jānis Blūmiņš atzina, ka Zinību centra abās telpās (zālē un noliktavā)
izmaiņas tikpat kā nav nepieciešamas.
Būvdarbi notiek vairākos dzīvokļos, ko
pašvaldība iegādājās bibliotēkas veidošanai. Tur maina starpsienu izvietojumu,
iekārto centrālapkuri, apgaismojumu. Pārbūvē arī sanitāro mezglu, lai tas būtu pieejams cilvēkiem ratiņkrēslā, kā arī veido
kāpnes un uzbrauktuvi.
Vienkāršotā rekonstrukcija pašvaldībai
izmaksās aptuveni 28 tūkstošus eiro (bez
PVN). Ikdienā bibliotēkas ieeja būs sētas
pusē. Tur ir arī pagalms, ko varētu labiekārtot un izmantot, piemēram, pasākumu
norisei.
Gan J. Blūmiņš, gan bibliotēkas vadītāja cer, ka 18. novembri varēs sagaidīt

jaunajās telpās. Tās gan būs arī jāiekārto,
jāpārnes grāmatas, mēbeles un cits inventārs. Iespējams, talkā aicinās vietējos iedzīvotājus.
Z. Millere par pārmaiņām priecājas.
Patīkami, ka pašvaldība novērtē Tūjas
ciema nepieciešamību pēc savas kultūras
iestādes. Viņai jau ir idejas, kā to apdzīvot. Piemēram, garajā gaitenī sadarbībā ar
Limbažu fotokluba biedriem varētu veidot
pastāvīgo bilžu ekspozīciju. Z. Millere
piebilda, ka cilvēki nāk ne tikai pēc grāmatām un apmeklē tikšanās ar interesantām personībām. Nereti durvis ver tūristi,
arī ārzemnieki. Par to, lai viņiem būtu, ko
piedāvāt, vadītāja jau parūpējusies, izveidojot informācijas stendu ar bukletiem un
kartēm. Varbūt jāsarūpē viņiem iespēja iegādāties kādu suvenīru vai vietējo ražojumu.
Šovasar notika angļu valodas nodarbības, ko reizi nedēļā 5–10 gadus veciem
bērniem vadīja profesore Vieda Skultāne,
kura Tūjā dzīvo vasarās. Viņa brīvprātīgi
uzņēmās šādu iniciatīvu. Interese bija liela – nodarbības pulcēja aptuveni 20 dalībnieku. Plašākas un modernākas telpas vēl
vairāk paplašinās bibliotēkas iespējas.
Linda Tauriņa,
laikraksts «Auseklis»

Pēc kārtīga vecāku darba Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles grīda tagad izskatās šāda

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē
īpašumu Upenes Ainažu pagastā,
kadastra Nr. 6625 002 0372, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6625 002 0348 (2,02 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3320 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15 Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas novada
domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, darbdienās no 8 līdz 17, tālr. 64071986, un Ainažu pilsētas pārvaldē,
tālr. 64071310.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro – un nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē
īpašumu Rotas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 008 0065, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6660 008 0065 (2,599 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 7120 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15 Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas novada
domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, darbdienās no 8 līdz 17, tālr. 64071986, un Liepupes pagasta pārvaldē,
tālr. 64023931
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro – un nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Nacionālo bruņoto
spēku štāba orķestra
veltījums Latvijas
simtgadei

30. oktobrī plkst. 19 Ainažu
kultūras namā notiks Emīla Zilberta kamermūzikas cikla No
zobena saule lēca koncerts Naci
onālo bruņoto spēku (NBS) štāba
orķestra klasiskā kvinteta izpildījumā.
Sagaidot Latvijas Republikas
simtgadi, NBS štāba orķestris
sagatavojis savu dāvanu valstij
nozīmīgajā jubilejā. Pēc orķestra pasūtījuma komponists Emīls
Zilberts radījis kamermūzikas
ciklu No zobena saule lēca klasiskajam kvartetam, sitaminstrumentālistam un sieviešu balsij.
Kamermūzikas cikla pamatā ir
latviešu tautasdziesmu instrumentālās apdares un komponista
oriģinālkompozīcijas par karavīra dzīves gaitu, sākot no dzimšanas, bērnības, līdz karā iešanai un
nolemtajam liktenim. Muzikālais

stāsts veidots astoņās daļās –
no senas pagātnes, izejot cauri
tagadnei un noslēdzoties ar nākotnes redzējumu. Jau 13. martā
Rucavas novada kultūras namā
notika šī cikla pirmatskaņojums.
Klasiskā kvarteta sastāvā
muzicē obojists Dmitrijs Maksimovs – kvarteta mākslinieciskais
vadītājs, flautiste Laura Ezera,
klarnetists Aleksandrs Maslovs,
fagotists Intars Grīnbergs, sitam
instrumentālists Rinalds Jukna.
Vokālās partijas koncertos izpildīs Zane Šmite. Šāds neliels izpildītāju skaitliskais sastāvs koncertēs mazākajās koncertzālēs
visattālākajās valsts pilsētās. Tā
būs laba iespēja baudīt mākslu un
mūziku tur, kur lielie profesionālie kolektīvi nevar atbraukt. Koncerti būs dāvana klausītājiem,
kuros visiem ieeja – brīva.
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Salacgrīvā skrien Trīs tiltus
Starts Trīs tiltu skrējienam ir dots

Finišē šī gada uzvarētājs – Mārtiņš Petrovs no Cēsīm
Trīs tiltu ātrākie skrējēji

Lielais vējš 22. septembrī rītā nespēja nobiedēt skrējējus, un Salacgrīvā uz
37. Trīs tiltu skrējiena starta stājās 192 dalībnieki.
Tieši plkst. 11 autotransportam tika
slēgts tilts pār Salacu, un skrējēji devās
6,5 km distancē. Bet nebija pagājis daudz
laika, kad tiesneši pilskalnā sagaidīja pirmo skrējēju – šīgada Trīs tiltu uzvarētāju
cēsnieku Mārtiņu Petrovu.
Kad bija padzerta tēja, apkopoti rezultāti un sarakstīti diplomi, klāt bija uzva-

rētāju sveikšana un medaļu pasniegšana.
Bet pirms tam Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece Inta Cirša pateicās skrējiena atbalstītājiem – Zvejnieku parkam,
Līgai Endei-Griķei par pirtslietu darbnīcas
saldumu balviņām, Salacgrīvas novada
domei, brīvprātīgajiem tiesnešiem. Īpašs
paldies tika skolas dīdžejam Nikam (viņam šis pasākums bija ugunskristības) un
skolas saimniekam Ojāram Kļaviņam.
Dāmu konkurencē 20–45 gadu vecuma grupā uzvarēja Gundega Heidingere

(Grīndberga). 2. vieta Maritai Kiļupai no
Madonas, 3. – Laurai Endei. Vecuma grupā
46 un vairāk 1. vietu ieņēma Vineta Smilte, otrā bija Sarma Kacara, bet trešā – Baiba Grūbe.
Vīriem vecākajā vecuma grupā 1. vieta
Vladimiram Gromovam, 2. – Guntaram
Ūdrim. Vīru grupā vecumā līdz 45 gadiem
starp 27 skrējējiem pirmais finišēja Aivars
Griķis, otrais – Māris Grāvītis, bet trešais
ātrākais bija Toms Kalniņš.
Pateicība tika arī trases noslēdzošajām

Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolai piešķir
eTwinning skolas statusu

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola ir viena no 24 izglītības iestādēm Latvijā, kam piešķirts
Eiropas līmeņa statuss eTwinning skola. 24. augustā eTwinning vēstniece Ilze Šmate Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas direktorei Sandrai
Kukai pasniedza šo atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.
Novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šopavasar
1212 izglītības iestādēm visā Eiropā piešķirts
eTwinning skolas statuss. Augsto atzinības zīmi
saņēma iestādes, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning projektus un
skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.
Ainažos kā eTwinning vēstniece aktīvi darbojas
skolotāja Ineta Lielkalne. Kopā ar saviem audzēkņiem viņa īsteno dažādus skolu sadarbības projektus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, kā arī
aktīvi iesaistās profesionālās pilnveides pasākumos – apgūst jaunākās tehnoloģijas, arī pati vada
nodarbības par projektu metodes izmantošanu mācību darbā citiem skolotājiem.
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas
Erasmus+ aktivitāte, ko īsteno, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo

skrējējām Agnesei Gromovai-Ķūrenai un
Santai Čiževskai, jo viņas bija tās, kuras
pārliecinājās, ka visi ir finišējuši. Balvas
saņēma arī skrējienā pārstāvētās kuplākās
ģimenes – Majori, Endes un Griķi.
Kad 37. Trīs tiltu skrējiens bija noslēdzies, apbalvotie vēl pulcējas kopīgam
foto. Paldies visiem dalībniekiem, un tiekamies atkal nākamgad!
Ilga Tiesnese

Sākoties jaunajai sezonai,
Ainažu kultūras nams
aicina pašdarbniekus
uz pirmo tikšanos un mēģinājumu
2.X 19.00
3.X 16.00
3.X 17.30
4.X 16.00
				
4.X 17.00
7.X 15.00
13.X			
				

jauktais koris Krasts
skolēnu dramatiskais pulciņš
amatierteātris pieaugušajiem
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs
Zvirgzdiņi
skolas vecuma bērnu deju kolektīvs Jūrmalnieks
vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš
deju kopa cilvēkiem, kuri pārkāpuši
vidējās paaudzes vecumu

Gaidīts būs ikviens!
pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus,
izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas,
sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā
arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos. Pašlaik
eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni
562 000 skolotāju, no kuriem 5800 ir no Latvijas. Informācija par citiem šādiem pasākumiem –
www.etwinning.lv.
Baiba Suseja,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas
projektu koordinatore

30. septembrī
plkst. 14.00
Liepupes pagasta
«Birzgaiļos»

Pieteikšanās pa tālruni 26203210 (Māra) līdz 28. septembrim.
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Olimpiskā diena Salacgrīvas vidusskolā

Olimpiskās dienas dalībnieki Salacgrīvā dienu iesāka Zvejnieku parka stadionā.
Svētkus atklāja Zvejnieku parka metodiķe
Mārīte Jankovska. Viņa sveica klātesošos
un atgādināja, ka šī diena tiek rīkota, suminot Starptautiskās olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Šogad visā Latvijā Olimpiskajā dienā pieteikts rekordliels skaits
dalībnieku – vairāk par 145 000.  
Katru gadu šai dienai ir sava tēma, šoreiz –
Iepazīsim tenisu. Tādēļ lielākā daļa sportisko aktivitāšu bija ar tenisa bumbiņām. Ik
reizi šajā dienā notiekošajos radošajos konkursos piedalās arī salacgrīvieši. Pagājušā
gada fotokonkursā Salacgrīvas vidusskolas
audzēkne Karlīna Karlsone ieguva 1. vietu
Latvijā. Arī šogad salacgrīvieši pieteikušies
zīmējumu konkursā. Savukārt pirmsskolas
izglītības iestādes Olimpiskās dienas sporta
aktivitātēs šogad piedalījās pirmo reizi.
Lai sacensības varētu sākties, Zvejnieku
parka mastā, kas atceļojis uz Salacgrīvu no
Dziesmusvētku estrādes Mežaparkā, Latvijas Olimpiskās komitejas karogu pacēla
Salacgrīvas vidusskolas U-11 basketbola
komandas puiši Kristians Bērziņš, Guntis
Smalkais, Olivers Bobrovs, Kristers Jakabsons, Krists Ādamsons, Rafaels Zviedris,
Edgars Salmanis, Armands Seržants, Gustavs Žibals, Ingus Metuss un trenere Sandra
Bērziņa. Uzmundrinošus vārdus saviem
skolēniem un skolotājiem veltīja Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone,
savukārt novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs kopā ar visiem piedalījās kopīgajā iesildīšanās vingrojumā. Tas šogad
notika Aijas Andrejevas izpildītās dziesmas
Varbūt šodien, varbūt rīt pavadījumā. Vingrojumu kompleksu sastādījusi ātrslidotāja Haralda Silova trenere Diāna Stupele.
Vingrojumus visiem kopā ar Mārīti rādīja
8.a klases skolnieces Aelita un Ance.
Sportā nekas nenotiek bez balvām! Šoreiz tās tika pasniegtas jau pirms sacensībām. Pārvietojamo tenisa-badmintona
komplektu un biļetes uz Rīgas Dinamo
hokeja spēli arēnā Rīga 12. oktobrī Salac
grīvas vidusskolai sagādājusi Latvijas
Olimpiskā komiteja.
Visu dienu Zvejnieku parka stadionā
notika visdažādākās sportiskās aktivitātes
un uzvarētāji saņēma medaļas, bet biļetes
uz hokeja spēli izlozēja un uz Rīgu brauks
3.b klases skolēni un skolotāja.
Salacgrīvas vidusskolas skolēni un
pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis audzēkņi Olimpisko dienu Zvejnieku parka
stadionā jauki pavadīja sportiskā noskaņojumā.
Ilga Tiesnese

Latvijas olimpiskās komitejas karogu paceļ jaunie basketbolisti kopā ar treneri Sandru Bērziņu

Olimpiskās dienas dalībnieki, starp viņiem arī novada domes priekšsēdētājs, iesildās sportošanai

Radošā apvienība Teātris un ES
piedāvā jautru komēdiju
bērniem un vecākiem

MANA
DZIMŠANAS
DIENA!
Režisors – Armands Ekštets,
TV seriāla Sirdsmīļā Monika režisors
Izrādes garums – 1h
Žanrs – jautra izrāde bērniem
Par izrādi. Dzimšanas diena ir liels un aizraujošs notikums katram no mums. Tā ir diena, kurā notiek dažādi brīnumi. Arī Baltais lācis grib skaisti nosvinēt savu dzimšanas dienu,
tikai viņš nezina, kā to darīt. Kurš palīdzēs?
Viņa draugs Surikats? Varbūt Varde? Vai tomēr Tītariene? Kuru izvēlēties? Laika ir pavisam maz…
Šajā izrādē spēles, blēņošanās, smiekli, muzicēšana un jautrība sitīs augstu vilni! Skatītāji
kopā ar izrādes varoņiem varēs kopīgi mesties
aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā!
Sīkāka informācija –
teatrisunes@gmail.com
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Atklāj no
jauna!
Kā katru gadu, rudens pusē pie mums
ciemos brauc Latvijas Ugunsdzēsības
muzeja draugi un atved izstāžu materiālus. Šoreiz izstādē Latvijas ugunsdzēsī
bas noietais ceļš 100 gadu garumā apskatāma Latvijas ugunsdzēsības attīstība
no pirmā Latvijas brīvvalsts laika līdz
mūsdienām. Mainījušās politiskās un
sabiedriskās iekārtas, bet ugunsdzēsēju
galvenais uzdevums vienmēr ir bijis un
paliek palīdzības sniegšana nelaimē nonākušajiem, dažkārt nerēķinoties ar riskiem un apdraudējumu pašiem sev.
Interesentiem izstāde apskatāma muzeja 2. stāva izstāžu telpās.
Inese Virse,
Ainažu ugunsdzēsības muzeja
krājuma glabātāja

2018. gada 28. septembris

Jātnieku
sasniegumi

Sestdien, 15. septembrī, ar negaidīti
labiem rezultātiem Jātnieku sporta kluba (JSK) Fenikss pārstāvji startēja Jauno
jātnieku skolas rīkotajā turnīra 3. posmā.
Sacensībās JSK Fenikss klubu pārstāvēja
divi sportiskie pāri – Emīlija Bergmane un
Deja ar vilkiem, kā arī Elīza Ozoliņa un
Legolass. Maršrutā Nr. 4 starp 100 da
lībniekiem Emīlija un Deja ierindojās
2. vietā, bet maršrutā Nr. 5, kurā arī bija
100 dalībnieku, Elīza un Legolass izcīnīja
6. vietu. Lepojamies un priecājamies par
sasniegumiem!
Lielu paldies sakām grūmiem Madarai un Paulai Kalniņai, treneriem Laurai
Tomsonei un Reinim Jurasam, Legolasa
īpašniecei Ilutai Majevskai un Emīlijas
vecākiem!
Ilga Tiesnese

Maršrutu veic Emīlija Bergmane un Deja ar vilkiem

Kortu valdnieks – Guntars Zariņš

Augusts tenisa turnīra dalībniekiem
pagāja spraigās izslēgšanas spēļu cīņās.
Čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēja visi  
astoņi dalībnieki. Guntars Zariņš, kurš
pamatturnīru beidza kā līderis, ar rezultātu 2:0 (6-2, 6-1) uzvarēja Raivo Rambu
(8.v.), Artis Bergs (4.v.) ar 1:2 (1-6, 6-1,
2-6) piekāpās Jānim Bergam (5.v.). Trešajā pārī sacentās Toms Zanders (2.v.) un
Aldis Gusarovs (7.v.), kur ar 2:1 (6-3, 3-6,
6-0) pārāks bija T. Zanders. Ceturtajā pārī
Edgars Ramba (3.v.) ar rezultātu 2:1 (3-6,
6-3, 6-4) pārspēja Juri Burdikovu (6.v.).
Pusfinālos tikās ceturtdaļfināla pāra
uzvarētāji. Pirmajā spēlē tikās G. Zariņš
un J. Bergs, kur ar rezultātu 2:1 (7-6,
6-7, 6-3) trīs stundas ilgušā spēlē uzvaru
guva G. Zariņš. Otrajā pusfinālspēlē tikās
T. Zanders un E. Ramba, un ar rezultātu
2:1 (2-6, 6-2, 6-1 ) pārāks bija T. Zanders.
Augusta beigās Salacgrīvas sporta un
atpūtas kompleksā Zvejnieku parks notika Salacgrīvas novada čempionāta tenisā
Kortu valdnieks fināls, kas pagāja spraigās un interesantās cīņās. Par 3. vietu
spēlē tikās J. Bergs un E. Ramba. Lai arī

gala rezultāts bija 2:0 (7-6, 7-5) ar J. Berga uzvaru, visu spēli E. Ramba pretiniekam punktu ziņā neļāva atkāpties. Tātad
3. vieta turnīrā J. Bergam, 4. – E. Rambam. Spēlē par 1. vietu tikās G. Zariņš,
kurš visa turnīra laikā spēlēs bija guvis tikai uzvaras, un T. Zanders. Spēle bija aizraujoša un spriedzes pilna gan skatītājiem,
gan abiem spēlētājiem. Pirmo setu ar 6-3
uzvarēja T. Zanders. Ar tādu pašu rezultātu noslēdzās arī otrais sets, taču šoreiz
uzvarēja G. Zariņš. Trešo setu abi spēlētāji
aizvadīja vienlīdzīgi, bet ar 7-6 sīvu uzvaru izcīnīja G. Zariņš. Tātad ar 2:1 spēli
uzvarēja un galveno titulu Kortu valdnieks 2018 izcīnīja Guntars Zariņš.
Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā
čempionātā, Salacgrīvas novada domei
par balvām, T. Zanderam un Orkla Foods
Latvija (Spilvas produkcija), kā arī atpūtas
kompleksam Kapteiņu osta par fantastiskajām balvām. Uz tikšanos nākamajā sezonā!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Šī gada tenisa spēļu uzvarētāji: Jānis Bergs (no kreisās), Guntars Zariņš, Toms Zanders un
Edgars Ramba

Liepupieši pasaules jaunatnes
čempionātā

Spēlē arī treneris Kārlis Ozols (no labās)

Mūsu dambretisti pasaules čempionātā

Pēc divu nedēļu spraigām cīņām Bulgārijas kūrortpilsētā Kranevo noslēdzies
pasaules jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē. Tajā piedalījās vairāk nekā
200 jauno dambretistu no 15 valstīm un
veiksmīgi startēja arī mūsu sporta skolas pieci audzēkņi. Viņiem tikai pavisam
nedaudz pietrūka līdz medaļām. Diānai
Malofejai (U-10 vecuma grupa) 4. vieta,
Rodrigo Juganam (U-13) 5. vieta, Sinti-

jai Malofejai (U-13) 7. vieta, Kristeram
Lapiņam (U-16) 5. vieta un Magdalēnai
Marijai Neredai (U-19) 4. vieta.
Jāatzīmē, ka patīkamus mirkļus mūsu
delegācija piedzīvoja jau atklāšanas ceremonijā. Sertifikātu par starptautiskās
sporta meistares nosaukuma iegūšanu
saņēma Magdalēna Marija, bet viņas treneris Kārlis Ozols – Starptautiskās dambretes federācijas augstāko apbalvoju-

mu – goda rakstu un krūšu nozīmīti par
darbu dambretes attīstībā pasaulē.
Paralēli jaunatnes sacensībām norisinājās arī pasaules čempionāts senioriem.
Tas pucēja 24 augstas klases spēlētājus
no 14 valstīm. Dalībnieku skaitā bija
četri starptautiskie lielmeistari un vesela
virkne starptautisko meistaru. Tajā necerēti veiksmīgs starts padevās K. Ozolam – izcīnīts kauss par 3. vietu un bron-

zas medaļa.
Šo sacensību starplaikā notika Starptautiskās dambretes federācijas Ģenerālā
asambleja, kuras svinīgās atklāšanas ceremonijā ar pateicības rakstu par ieguldīto darbu jauno dambretistu sagatavošanā
tika apbalvota mūsu sporta skolas direktore Diāna Zaļupe.
Alise Vikmane

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 28. septembris
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 22. augusta
sēdes lēmumu Nr. 257 (protokols Nr. 9; 1.§)
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Sezona uzsākta veiksmīgi

Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu, 3. panta 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka, kārtību, kādā pašvaldība
realizē likuma Par nekustamā īpašuma
nodokli 2. panta 8.1 daļā deleģētās tiesības
attiecībā uz Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm
mājām; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme; kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, un kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
apliktas būves, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar
pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma
tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
Zemesgrāmatā), vai likuma Par nekusta
mā īpašuma nodokli 2. panta septītajā daļā
noteiktie nodokļa maksātāji.
3. Neapstrādātu lauksaimniecībā iz-

mantojamu zemi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Salacgrīvas novada
būvvalde.
6. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu – septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2019. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 12 Par nekustamā
īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļā, 3. panta pirmajā daļā, pirmās
daļas 1.4 punktā, 1.6 punktā un 9. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki,
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi
neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, vidi degradējošām, sagruvušām vai
cilvēku drošību apdraudošām būvēm, kā arī aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli būves,
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

2. Īss projekta
satura izklāsts

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi.
2. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības
(pie aprēķina ņemot vērā lielāko kadastrālo vērtību).
4. Noteikt, ka būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās
kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās
vērtības) ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
aplikšanas ar nodokli (pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes līdz kārtējā gada 20. novembrim pašvaldībai sniegtajiem
datiem), vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšana ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā (nepieciešams Būvvaldes izsniegts apsekojuma akts par ēku un nekustamā īpašuma stāvokli), un, pamatojoties uz Būvvaldes sniegtajiem datiem, plānots aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā būves, kurām
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Tiks sakārtota Salacgrīvas novada administratīvā teritorija (sakoptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nojauktas vai atjaunotas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, ekspluatācijā nodotas ēkas un būves, kurām beidzies būvniecības
termiņš), kas sekmēs gan fizisko gan juridisko personu uzņēmējdarbības attīstību.

5.Informācija par Netiek mainīta.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par Nav veiktas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas jaunie basketbolisti

15. un 16. septembrī atsākās sezona
VEF LJBL spēlēm basketbolā U-13 vecuma grupai. Šogad gan Limbažu, gan
Salacgrīvas komanda spēles iesāka ar
Centra R komandām. Gan sestdien, gan
svētdien abām komandām bija divas spēles. Zēni sezonu sāka veiksmīgi. Salacgrīvas komandā spēlēja Mikus Niks Grigor-

jevs, Maksis Obuhovskis, Dāniels Lūsis,
Sandris Kalniņš, Rūdolfs Treijs, Kevins
Šrenks, Edvards Bobrovs, Rolands Daugulis, Kristians Bērziņš, Edgars Salmanis,
Kristaps Ralfs Vanka, Kaspars Pudniks.
Lai mūsu basketbolistiem veiksmīgs
sezonas turpinājums!
Sandra Bērziņa

Uzmanību, suņu īpašnieki un saimnieki!

Ministru kabineta noteikumi par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību paredz, ka visiem suņiem jābūt
apzīmētiem (čipotiem) un reģistrētiem
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Suņu čipošanu veic pie praktizējoša veterinārārsta. Reģistrēt suni LDC
datubāzē var veterinārajās klīnikās, Salacgrīvas novada domē vai LDC. Cena
par suņa reģistrēšanu LDC datubāzē ir 
3,50 EUR. Sīkāka informācija par
čipošanu un reģistrēšanu www.ldc.gov.lv
sadaļā Mājas (istabas) dzīvnieki.
Par suņa turēšanu Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā jāmaksā ikga-

dējā pašvaldības nodeva – 4,27 eiro/gadā.
Ja sunim nav pašvaldības reģistrācijas pazīšanās zīme, pēc nodevas nomaksas suņa
īpašniekam (turētājam) tiek izsniegta
bezmaksas reģistrācijas pazīšanas zīme.
2019. gadā Salacgrīvas novada domes
kārtībnieki veiks pastiprinātu iepriekš minēto noteikumu ievērošanas kontroli.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu, sods par suņa
nereģistrēšanu fiziskām personām
ir 7–210 eiro, juridiskām personām –
15–350 eiro.
Salacgrīvas novada kārtībnieki
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Aicinām uz konferenci
Kvalitāte –
Nēģu diena
panākumu atslēga

Jubilāriem

13. oktobris

Nu jau smagākus mākoņu zārdus
Vēji debesīs sākuši mest,
Rudens, pavēris vasaras vārtus,
Salnu laiku iekšā grib nest.
			 Tikai dālijas, asteres dārzos
			 Tā kā Jāņu ugunskurs kvēl,
			 It kā ziedošā daiļuma sava
			 Viņām pazaudēt nebūtu žēl.

Sveicieni pirmā rudens mēneša jubilāriem! Baudīsim,
svinēsim un priecāsimies par šo mums atvēlēto laiku!
Lai bagāta raža, sirdsmiers un mīļums visapkārt!

Salacgrīvas
novadā

Aktivitāšu punkti:
Svētupe:
Janki tacis:
12.00–16.00
				
				
				
				

Apceļo visus nēģu
tačus, cienājies ar
nēģiem,nēģu zupu.
Satiec nēģu zvejas
amata meistarus.

Vējavas:

11.00–11.30 Arvīda Mitrēvica
				
fotoalbuma
				
Kur Salaca tiekas ar
				
jūru atvēršana
11.00			
Nēģu kross 2018
				
(info Facebook –
				
Zvejnieku parks)
11.30–12.30 latviskuma stunda
				
ar Jāni Streiču un
				
bibliokuģis Krišjānis
				
Valdemārs
12.30–17.00
l sadarbībā ar RA Jūras Vēstis
filmas Latvijas nēģis
demonstrācija
l zvejas rīku ekspozīcija
(Salacgrīvas muzejs)
l fotolaboratorija Vecā jūrnieka
ligzda (K. Miksons – studija Ēna)
l zivju tirdzniecība (zv.s. Butes)
l Vējavu vēžu zupas un kūpinātu
zivju degustācija.
Dalības maksa 5 EUR/pers.
(no 17 gadu vecuma).
Balvas nodrošina un pasākumu atbalsta,
protams, nēģi. Tāpat balvas no Kapteiņu
ostas, Vējavām, Moto Sports, Salomon,
Visit Salacgrīva, Salacgrīvas novada
domes, Zvejnieku parka, SIA CUT,
DuDu ligzdām

Salaca:

Ar 1. oktobri
Salacgrīvā sākam nodarbības

AEROBIKĀ
UN

KALANĒTIKĀ

Pirmdienās
Trešdienās
Piektdienās

19.00–20.00
19.00–20.00
17.30–18.30

Otrdienās
Ceturtdienās

19.00–20.00
19.00–20.00

Nodarbības notiek Salacgrīvas kultūras namā „baleta” zālē (4. st.),
nodarbības cena 3 EUR, skolēniem – 2 EUR
Mārīte

Salacgrīvas bibliotēka

1. oktobrī 1400
gaida uz tikšanos
ar rakstnieci
un tulkotāju

ANNU ŽĪGURI
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana. Video un foto materiāli var tikt izmantoti pasākuma
organizatora publicitātes materiālos.

1. tacis
12.00–16.00
				
				
				
				
				
				
				
				
2. tacis
12.00–16.00
				
				
				
				
12.00–16.00
				
12.00–16.00
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Apceļo visus nēģu
tačus, cienājies ar
nēģiem, nēģu zupu.
Satiec nēģu zvejas
amata meistarus.
Mājražotāju tirdziņš
pie tačiem pār Salacu.
Garākais viltotais
nēģis pasaulē
Apceļo visus nēģu
tačus, cienājies ar
nēģiem, nēģu zupu.
Satiec nēģu zvejas
amatu meistarus
Mājražotāju tirdziņš
pie tačiem pār Salacu
Kalēja aktivitātes
(starp 2. un 3. taci).
Būs iespēja katram
izkalt naglu vai nēģi,
bet paralēli taps
mākslas darbs – kāds
lielāks nēģis vai tacis.
Šajā mākslas darbā
roku pielikt varēs 		
ikviens apmeklētājs!

Salacgrīvas muzejs:
10.00–16.00
				
				
				

Izstāde Zutiņš murdā.
Pārbaudi savas nēģu
zvejas zināšanas,
būvē nēģu taci pats!

Pārdod nocirstos kokus Murdu ielā 1, Salacgrīvā
Salacgrīvas novada pašvaldība atkārtoti par brīvu cenu pārdod zem elektrolīnijām
Murdu ielā 1, Salacgrīvā nocirstos kokus (kopskaitā 46 gab.).
Zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0057, pārdošanas cena 238 eiro,
papildus cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis.
Pieteikšanās uz nocirstajiem kokiem notiek 2 (divu) nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas mājaslapā www.salacgriva.lv.
Ja piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota izsole.
Pieteikumu par koku iegādāšanos jāiesniedz Salacgrīvas novada domē.
Pieteikšanās izsolei – līdz 22. oktobra plkst. 17., izsole notiks 24. oktobrī plkst. 10 Salacgrīvas novada domē, 106. telpā.
Sīkāka informācija pa tālruni 64071986 un mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) Bāka aicina
jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, pašvaldības amatpersonas
un darbiniekus, kā arī visus interesentus, kuriem aktuāli ir jaunatnes
jomas attīstības jautājumi, piedalīties

Salacgrīvas novada jauniešu konferencē
Kvalitāte – panākumu atslēga.
Konference notiks 28. septembrī no plkst. 16 līdz 20
Salacgrīvas kultūras namā Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
Šī konference ir pasākums, kurā pulcējas jaunieši no visa novada,
lai veicinātu sadarbību, dalītos viedokļos par jauniešiem aktuālām tēmām, gūtu jaunu pieredzi, kontaktus, idejas un motivāciju, iepazītos
ar uzņēmīgu jauniešu pieredzes un veiksmes stāstiem, kā arī individuāli un grupās piedalītos personības izaugsmes praktiskajās nodarbībās.
Konferences tēma nav izvēlēta nejauši, jo tieši šogad Bāka ir iesaistījusies ilgtermiņa projektā Darba ar jaunatni kvalitātes celšana
pašvaldībā. Par to, kā veicināt darba ar jaunatni kvalitāti novadā un kā
sekmēt katra paša individuālo izaugsmi, uzzināsim konferences laikā!
Dalība konferencē ir BEZ MAKSAS!
Papildu informācija:
Liene Eglīte, Salacgrīvas novada JIC Bāka vadītāja,
tālr. + 371 64071991, e-pasts liene.eglite@salacgriva.lv
Marta Dance, jaunatnes lietu speciāliste,
tālr. + 371 64071991, e-pasts marta.dance@salacgriva.lv
Jaunākā informācija – www.facebook.com/events/331535327422488/
Uz tikšanos!

Liepupē

30.IX		 14.00 Liepupes Birzgaiļos Senioru balle.
13.X		 17.00 Skultes amatierteātra izrāde Atskaites.
Režisores Ligitas Smildziņas un Skultes amatierteātra
kopdarbs. Ieeja 2 eiro
17.X		 18.00 Aivara Čakstes fotogrāfiju izstādes Pāri laikiem gaisma
				
plūst atklāšana. Sarīkojumā skanēs franču komponista Kloda
Boulinga mūzika. Klavieres – Ausma Luste-Anuševica,
flauta – Helmuts Zābers, kontrabass – Sergejs Brīnums,
sitaminstrumenti – Uģis Krūskopfs. Ieeja bez maksas
20.X			
Liepupes Birzgaiļos Ražas balle. Sakoptāko sētu sumināšana,
teātra lustes un balle kopā ar grupu Galaktika (Rēzekne)
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4.X		 16.00 teātra izrāde bērniem Mana dzimšanas diena.
				
Dzimšanas diena ir liels un aizraujošs notikums katram.
Tā ir diena, kurā notiek dažādi brīnumi. Arī Baltais lācis grib
skaisti nosvinēt savu dzimšanas dienu, tikai tas nezina,
kā to darīt. Kurš palīdzēs? Viņa draugs Surikats?
Varbūt Varde? Vai tomēr Tītariene? Kuru izvēlēties?
Laika ir pavisam maz… Šajā izrādē – spēles, blēņošanās,
smiekli, muzicēšana un jautrība sitīs augstu vilni.
Skatītāji kopā ar izrādes varoņiem varēs kopīgi mesties
aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā!
Izrādes ilgums – 1 h, ieeja 3 EUR
6.X		 7.00–20.00  13. Saeimas vēlēšanas
18.X		 17.30 Ineses Prisjolkovas seminārs Visuma zīmes. Vai esi domājusi
par to, ka Visums runā ar mums pilnīgi visu laiku?
Par katru lietu, kas mūsu dzīvē notiek, par katru situāciju,
kuru izdzīvojam, īstenībā mēs vairākkārtēji tiekam brīdinātas
un informētas. Tikai kāpēc ir cilvēki, kas prot to visu saskatīt,
bet citi neprot? Dalība seminārā jāpiesaka –
				
salac.kultura@inbox.lv līdz 17. oktobrim
25.X		 19.00 kamermūzikas koncerts Patiesība.
Ieva Mežgaile (kokle, basa kokle), Anda Eglīte (kokle,
basa kokle), Kaspars Gulbis (akordeons),
Andis Klučnieks (flauta). Altera Veritas ir viens no
oriģinālākajiem un nozīmīgākajiem latviešu kamermūzikas
ansambļiem. Dibināts 1999. gadā ar mērķi atskaņot
Latviešu komponistu oriģinālmūziku. Koncertprogramma
				
Patiesība aicina domāt, iedziļināties, izzināt sevi un to, kas ir
ap mums, klejot plašajos apziņas un zemapziņas laukos
un ļauties gan gaišam mieram, gan emocionālām sāpēm.
Programmā: Andris Dzenītis, Imants Mežaraups,
Agneta Krilova, Georgs Pelēcis. Ieeja 3 EUR
31.X		 19.00 (Ne)pareizie Dziesmu svētki. Šajā izrādē ar mīlestību un
smaidu būs iespēja paskatīties uz to, kas mums ir dārgs,
par ko dusmojamies un kādi esam. Lomās Mārtiņš Egliens,
Elīna Avotiņa, Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis,
Kristians Kareļins, Viktors Ellers vai Pēteris Lapiņš.
Piedalās deju grupa Kārļa Boža vadībā.
Režisors Mārtiņš Egliens. Tērpu māksliniece Danuta Ābele.
Scenogrāfija – Elizabete Trumpe. Horeogrāfs Kārlis Božs.
Skaņu un gaismu režija – Dainis Āboliņš.
Producente – Laila Ilze Purmaliete.
Ieeja – 8.00, 10.00, 12.00 un 15.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā
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